Laureaat van de arbeid: een titel die vele werknemers en zaakvoerders verdienen
Als onderdeel van de initiatieven met betrekking tot het imago van de sector Transport & Logistiek
hebben de sociale partners onlangs meegewerkt aan de vernieuwde editie van de onderscheidingen
van laureaat van de Arbeid die het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid uitreikt.
In de komende weken zullen werkgevers, werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid hebben om
hun kandidatuur in te dienen bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.

Waarom?
Goed werk wordt helaas niet vaak genoeg in de kijker gebracht. Daarom hebben de werkgevers- en vakbondsorganisaties en het KIEA een volledig vernieuwde procedure voor de Laureaten van de Arbeid
gelanceerd met eveneens de toekenning van de sectorale labels die eigen zijn aan de sector
Goederenvervoer en logistiek voor rekening van derden.
Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en een label bevestigt immers de kwaliteit van uw
werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan, uw bedrijf
of uw organisatie.
Het is een titel waar u best trots op mag zijn en eveneens een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld
kunnen zijn voor uw collega’s.
Het is niet enkel een persoonlijke eer, ook het werk van uw collega’s, uw bedrijf of uw organisatie zal in de
kijker geplaatst worden.
Uw benoeming wordt door een koninklijk besluit bekrachtigd en uw ereteken wordt tijdens een nationaal
evenement uitgereikt.

Voor wie?
Deze oproep is voor iedereen die werkzaam is in de sector “Goederenvervoer en logistiek voor rekening
van derden”, U bent jong en gemotiveerd om een carrière uit te bouwen,




U werd de laatste jaren geboeid door uw beroep
U voelt zich geroepen om uw kennis over te dragen en de waarden van uw beroep te verdedigen,
U zou graag een officiële erkenning krijgen en één van de labels “Professional in het beroep”
“Specialist van het beroep” of “Expert in het beroep” behalen
 Dan is deze oproep voor u!

Hoe kan u zich inschrijven?
1.
2.
3.
4.

Ga naar de website van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (kiea): www.iret-kiea.be.
Kies het tabblad “Inschrijvingen” en klik op uw sector.
Vul het formulier online in OF download het.
Bevestig uw inschrijving OF stuur het ingevulde formulier per e-mail of post op.

Moedig uw collega’s aan!
Zichzelf voordragen is niet altijd makkelijk. Verdienstelijke vrouwen en mannen aanmoedigen om deel te
nemen is hun al een blijk van waardering geven.
Stuur hun gegevens naar: info@iret-kiea.be.
Het secretariaat zal hen uitnodigen om zich in te schrijven.
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